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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 157 Rozeslána dne 7. prosince 2012 Cena Kč 66,–

O B S A H :

430. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy
České republiky

431. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

432. Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje za-
hraniční poštovní služby

433. Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb
a vyhodnocení plnění parametrů kvality

434. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb



430

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance
v orgánu Finanční správy České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 16 odst. 2 zá-
kona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České repu-
bliky:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 47/2012 Sb., o vzorech

služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční
správy České republiky, zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 47/2012 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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431

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193
a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.,
vyhlášky č. 22/2010 Sb. a vyhlášky č. 20/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 21 odstavec 4 zní:

„(4) Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě
stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení sou-
visející s bydlením či bydlení podmiňující a provést
terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému uží-
vání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z pros-
torových a provozních důvodů možno zabezpečit uve-

dené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích
rodinných domů lze dále umístit jednu stavbu pro
podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy
a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, pod-
sklepenou nejvýše do hloubky 3 m. Na pozemcích sta-
veb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodin-
nou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související
s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující
a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpeč-
nému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich.“.

2. V § 21 se odstavce 5 až 7 zrušují.

3. V § 26 se slova „§ 21 odst. 5 až 7“ nahrazují
slovy „§ 21 odst. 4“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

Ing. Jankovský v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2012

o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby
nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve
znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 32b odst. 3
zákona o poštovních službách:

§ 1

Evidence výnosů

(1) Provozovatel splní povinnost podle § 32b
odst. 1 věty první zákona o poštovních službách tím,
že vede evidenci minimálně o výnosech z:

a) dodání poštovních zásilek s hmotností do 2 kg;

b) dodání poštovních balíků;

c) dodání peněžní částky poštovním poukazem;

d) ostatních poštovních služeb;

e) jiné podnikatelské činnosti.

(2) Provozovatel vede účetnictví tak, aby zajistil
evidenci výnosů ze služeb podle odstavce 1 písm. a)
až d) v členění na vnitrostátní poštovní služby, poš-
tovní služby do zahraničí a zahraniční poštovní služby.

(3) Provozovatel zajišťuje soulad výsledků evi-
dence výnosů za kalendářní rok s účetnictvím, a to
v rámci řádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní
závěrky.

§ 2

Evidence příjmů

(1) Provozovatel splní povinnost podle § 32b

odst. 1 věty druhé zákona o poštovních službách tak,
že vede evidenci minimálně o příjmech z:

a) dodání poštovních zásilek s hmotností do 2 kg;

b) dodání poštovních balíků;

c) dodání peněžní částky poštovním poukazem;

d) ostatních poštovních služeb;

e) jiné podnikatelské činnosti.

(2) Provozovatel vede evidenci příjmů tak, aby za-
jistil její členění ze služeb podle odstavce 1 písm. a)
až d) na vnitrostátní poštovní služby, poštovní služby
do zahraničí a zahraniční poštovní služby.

(3) Provozovatel zajišťuje soulad výsledků evi-
dence příjmů za kalendářní rok s daňovou evidencí ve-
denou podle zvláštního právního předpisu upravujícího
daně z příjmů.

§ 3

Vykazování výsledků evidence

Provozovatel předkládá výsledky evidence výnosů
vedené podle § 1 nebo evidence příjmů vedené podle
§ 2 na formuláři způsobem podle § 32a odst. 3 zákona
o poštovních službách. Vzor formuláře a pravidla pro
jeho sestavení jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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433

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2012

o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování
a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve
znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 33 odst. 4
písm. e) zákona o poštovních službách:

§ 1

Obsah a forma uveřejnění informací

Obsah a forma uveřejnění informací o výsledcích
poskytování a zajišťování základních služeb, které je
držitel poštovní licence povinen každoročně uveřejňo-
vat podle § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních
službách, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Způsob uveřejnění informací

Držitel poštovní licence uveřejní informace podle
§ 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých
internetových stránkách, a to tak, aby byly dostupné
jednoduchým způsobem.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 433/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2012

o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve
znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 18 odst. 1
zákona o poštovních službách:

§ 1

Vzor formuláře oznámení podnikání v oblasti poš-
tovních služeb je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 434/2012 Sb.
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České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
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ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO
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